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Udstillet Nicole Boyle Rødtnes Hent PDF Med min hund Einstein i favnen nærmer jeg mig gruppen. De ler
højt af noget, en af dem har sagt. ”Undskyld, må jeg komme forbi?” siger jeg og prikker den nærmeste på
skulderen. ”Selvføl…” Han vender sig om. Og med ét forvandles hans smil til en stirren. Først på mig, og så
på Einstein. ”Gud, det er jo dig,” siger han så. ”Dig fra Grænseløs. Dig med …” Han går i stå. Nu har de

andre også vendt sig. ”Gud ja, det er da dig,” siger en anden. ”Og hunden,” siger en tredje. ”Jeg skal forbi,”
siger jeg igen. Højt og bestemt denne gang. Intet sker. Så maser jeg mig forbi. ”Årh, lad være med at være

sur!” råber de efter mig. ”Hvis du ikke gider tale om det, hvorfor var du så på tv?”

Ida og Oliver har deltaget i realityprogrammet "Grænseløs".

Nu er de hjemme igen. Oliver nyder kendis-livet, mens Ida kæmper med at være et kendt ansigt og hjemsøges
af ting, der skete i programmet.

Ting, hun ville gøre alt for at ændre …

 

Med min hund Einstein i favnen nærmer jeg mig gruppen. De ler
højt af noget, en af dem har sagt. ”Undskyld, må jeg komme forbi?”
siger jeg og prikker den nærmeste på skulderen. ”Selvføl…” Han

vender sig om. Og med ét forvandles hans smil til en stirren. Først på
mig, og så på Einstein. ”Gud, det er jo dig,” siger han så. ”Dig fra
Grænseløs. Dig med …” Han går i stå. Nu har de andre også vendt
sig. ”Gud ja, det er da dig,” siger en anden. ”Og hunden,” siger en
tredje. ”Jeg skal forbi,” siger jeg igen. Højt og bestemt denne gang.
Intet sker. Så maser jeg mig forbi. ”Årh, lad være med at være sur!”
råber de efter mig. ”Hvis du ikke gider tale om det, hvorfor var du så

på tv?”

Ida og Oliver har deltaget i realityprogrammet "Grænseløs".

Nu er de hjemme igen. Oliver nyder kendis-livet, mens Ida kæmper
med at være et kendt ansigt og hjemsøges af ting, der skete i

programmet.



Ting, hun ville gøre alt for at ændre …
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